
Wat doe je als toezichthouder op 
bouwwerkzaamheden in een woon- annex 
kantorencomplex als je met een lekkage wordt 
geconfronteerd, maar de oorzaak niet één, twee,  
drie te achterhalen is? Dan toets je ‘lekkage opsporen’ 
in op ‘google’ en kom je al snel terecht op de pagina 
van Polygon, marktleider in lekdetectie.  
Zo is ing. Maurice Toet, assistent projectleider 
bij de Kats & Waalwijk Groep (Bouwadvies en 
Projectmanagement), bij Polygon terecht gekomen. 
En tot tevredenheid, want sindsdien heeft hij nog vier 
keer een beroep gedaan op de specialistische kennis 
van dit bedrijf. 

Toet was in opdracht van ING Real Estate 
toezichthouder op de voortgang van de 
bouwwerkzaamheden in het prestigieuze  
Montevideo-project in Rotterdam, dat met zijn 
152,32 meter en 44 verdiepingen een van de hoogste 
woontoren/kantorencomplex in Nederland is. 

Wat is er gebeurd? 
Toen een gedeelte van luxe appartementen (casco) 
was opgeleverd en nog enkele andere appartementen 
werden afgebouwd ontstond er een lekkage. 
Toet hierover: “In één van de reeds bewoonde 
appartementen was lekkage ontstaan, maar zowel  
de loodgieter als een keukenleverancier kwamen niet 
achter de oorzaak. Ik had ooit ergens gelezen dat 
er bedrijven zijn die een lekkage met geavanceerde 
apparatuur kunnen opsporen, zoals met behulp van 
endoscopie of infra rood-camera’s. Omdat ik geen 
naam wist, ben ik op internet gaan zoeken en stuitte  
zo op Polygon.” 

Oorzaak snel achterhaald  
De lekdetectie specialist van Polygon kwam met 
zijn speciale lekdetectie apparatuur inderdaad 
snel achter de oorzaak van de wateroverlast: een 
scheurtje in een rubberen ring. Toet was bijzonder  
te spreken over de professionele aanpak van 
Polygon. “Hij had al zijn gereedschap bij zich, iets wat 
zowel de loodgieter als de monteur van de keuken 
tot mijn stomme verbazing niet hadden, en nam 
meteen uit zichzelf het initiatief, terwijl anderen vaak 
een afwachtende houding aannemen. Hij dacht ook 
actief met ons mee en was zeer oplossingsgericht.” 
Zijn optreden kreeg dan ook een vervolg. Bij 
latere lekkages en een tweetal stankklachten werd 
wederom een beroep op hem gedaan. Daarbij vroeg 
Toet bewust om dezelfde Polygon medewerker, 
omdat deze inmiddels de bijzondere constructie 
van het Montevideo-complex kende. “Ook van de 
andere problemen was de oorzaak snel achterhaald. 
Zo bleek één geval van stankoverlast niet, zoals wij 
aanvankelijk dachten, afkomstig te zijn van de zich 
op de horecagelegenheid op de benedenverdieping, 
maar van het naast de toren gelegen bedrijf. Ik 
ben dan ook zeer content met het professionele 
optreden van Polygon. Ik heb eerlijk gezegd geen 
ervaring met andere bedrijven, maar als je een eerste 
keer snel, goed en professioneel wordt geholpen 
waarom zou je dan op zoek gaan naar een ander”,  
zo besluit Toet.
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Lekdetectie: Polygon in  
Montevideo-woontoren  
Rotterdam.

Polygon beperkt en beheerst de gevolgen van water, brand en klimaat.
www.polygongroup.com/nl
0800 - 68 68 377


